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Processo: 1370/2014 (56286/2014 e 549/2014) 

Autuado: Maria Fernanda Becker 

 

Trata-se de autuação referente a edificação inserida em 

faixa marginal de curso d’água. 

 

Cientificada no momento da lavratura do auto (fls. 02), 

apresentou defesa e foi oportunizado prazo para apresentação de 

alegações finais (fls. 18).  

 

 Em sua resposta, discordando das sanções impostas, reclama 

que sua casa não está inserida dentro da faixa marginal de curso 

d’água. Afirmou, inclusive, corroborando com parecer técnico 

particular, que o suposto curso d’água natural seria uma vala de 

drenagem. Por fim, suscita a possibilidade de reversão da pena 

pecuniária em prestação de serviços e melhorias ao meio 

ambiente.  

 

A Fundação do Meio Ambiente, provocada pelo sustentado na 

defesa, tratou de confeccionar parecer técnico a fim de rebater 

os argumentos exarados na resposta. Em contradita, constatou que 

o curso d’água mais próximo do imóvel territorial discutido se 

encontra a 45 metros, estando, portanto, fora da área de 

preservação permanente.  

 

Indo além, concluiu que o escoamento d’água que teria dado 

ensejo ao auto de infração não trax elementos que subsidie a 

conclusão de ser ele um curso d’água natural, ou seja, não há 

características ambientais de especial proteção incidente no 

                                                 
1
 r.o – natureza consultiva 
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imóvel territorial da autuada, motivo pelo qual esta autuação 

merece ser julgada improcedente. 

 

Entretanto, cumpre evidenciar, que esta manifestação não 

tem vínculo com as demais autuações adjacentes do imóvel 

territorial em epígrafe. Ou seja, as construções vizinhas que 

foram autuadas na mesma operação desta, merecem ser analisadas e 

julgadas com as características particulares que as diferem.   

 

Em 24/08/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 12996/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 1370/2014 

Autuado(a): Maria Fernanda Becker 

CNPJ/CPF: 469.174.030-91 

Endereço: Rua João Henrique Gonçalves, n. 1357 – Lagoa da 

Conceição – Florianópolis/SC. CEP 88062.300.  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO IMPROCEDENTE O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 12996/2014, por não haver características 

ambientais incidentes no imóvel territorial objeto deste processo.  

Comunique-se o(a) autuado(a). 

Arquivem-se. 

Florianópolis, 24/08/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


